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RELATÓRIO FINAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
PROCESSO Nº 58000.006559/2018-61
SLIE Nº 18.139.70-13
Título do projeto - “Formando Atletas e Cidadãos VI”
RESUMO GERAL
Com o desenvolvimento do Projeto FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS VI,
oferecemos oportunidades aos jovens talentos esportivos de participarem de
atividades esportivas voltadas a formação do atleta na modalidade futebol de
campo, bem como detectar, desenvolver e formar novos talentos esportivos,
entre 13 e 19 anos, fornecendo toda infraestrutura técnica e esportiva com
qualidade para o desenvolvimento das categorias de base de Futebol de
Campo da cidade de Araxá, além de contribuir para a qualidade desportiva no
Clube, gerando independência e tranquilidade para os atletas.
Compor as equipes de base nas categorias, infantil e juvenil, atendendo 50
atletas amadores de 13 à 18 anos incompletos, nas 2 categorias, sendo 25
atletas em cada categoria.
Prioritariamente adolescentes selecionados para compor as equipes de base
que receberão infraestrutura esportiva necessária para a atividade, local
específico para treinamento, material esportivo adequado, técnicos
especializados, preparação física, técnica e tática e participação nos principais
campeonatos nacionais, estaduais, e regionais - além de suporte para o
desenvolvimento humano, alimentação, transporte, uniformes, seguro, para os
atletas desempenharem com qualidade as atividades.
Utilizar o ensino da atividade esportiva na modalidade de futebol de campo,
através do desporto de rendimento com o intuito de promover a formação de
atletas, a inclusão social, a saúde, a integração e contribuir com as políticas
públicas de combate a violência, às drogas, paternidade precoce e a
diminuição da criminalidade de adolescentes da comunidade atendida pelo
projeto da cidade de Araxá e região.
Objetivos do Projeto
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
I - Incentivar a prática esportiva do futebol de campo para os adolescentes, no
intuito de auxiliar as políticas públicas de combate a violência, criminalidade,
paternidade precoce, ociosidade e drogas;
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II – Difundir e democratizar a prática do futebol de campo e, educar e socializar
os adolescentes através do esporte;
III - Promover a integração e inserção social;
IV - Proporcionar a formação de atletas de alto rendimento para representar o
Brasil em jogos da modalidade;
V - Educar e socializar adolescentes, utilizando como ferramenta o exercício da
prática esportiva, para reforçar valores de socialização, interação com os
companheiros, respeito às regras, disciplina, etc;
VI - Garantir o acesso dos atletas aos espaços adequados para a prática do
futebol de campo;
VII - Proporcionar a formação de futuros talentos à prática desportiva
profissional, tornando possível o ingresso no mercado de trabalho através da
habilidade pessoal;
VIII - Oferecer equipe técnica com: treinadores, preparador físico,
fisioterapeuta, equipamentos e materiais esportivos adequados à modalidade;
IX - Oportunizar aos adolescentes o acesso a uma formação técnica de
qualidade;
X - Explorar o desejo e o potencial educativo do futebol de campo;
XI - Encaminhar futuros talentos à prática desportiva profissional;
XII - Criar um ambiente para o processo de integração pessoal com a tomada
de consciência de sua própria dignidade, autoestima, consciência corporal,
responsabilidade, autonomia e exercício de cidadania;
XIII - Revelar talentos;
XIV - Propiciar uma perspectiva de futuro através do potencial de cada um;
XV - Proporcionar alimentação – reposição alimentar para as equipes de base;
XVI - Transformar o Clube em um polo de excelência na modalidade de futebol
de campo;
RESULTADO FINAL DO PROJETO:
As atividades tiveram início em meados de julho de 2019, com uma reunião de
planejamento com os contratados para a coordenação, área administrativa e
área fim, para traçar o delineamento dos trabalhos de acordo com o plano
proposto.
Comunicou-se aos contratados que haveria acompanhamento sistemático das
atividades desenvolvidas, e foram organizados os locais de treinamento,
preparando-os para recebimento dos novos atletas que chegariam.
Foram colocadas as metas a serem alcançadas, os objetivos, diretrizes e forma
de comportamento e disciplina durante o desenvolvimento da execução do
projeto.
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Dando sequência, foram feitas as seleções dos atletas que iriam participar do
projeto, com expedição de edital de chamamento afixado no Clube, e em locais
de fácil acesso na cidade, em escolas públicas, dando amplo acesso a que
todos pudessem ter a oportunidade de serem avaliados. Foram selecionados
50 atletas, das categorias infantil (sub-15) e juvenil (sub-17).
Foi feita a identificação individual do potencial de cada atleta para melhor
desenvolvimento da prática desportiva. Os treinos foram realizados no contra
turno escolar, com jogos lúdicos, alongamento muscular, realizado pelos
preparadores físicos, atividades coordenativas específicas pelo técnico.
Musculação na academia adquirida pelo Clube para os atletas beneficiados.
Procurou-se fazer uma interação entre os membros da comissão técnica e os
atletas, visando um primeiro momento de socialização destes, objetivando a
inserção e vivência em sociedade.
Após os treinos, foram oferecidos lanches individuais para cada atleta.
Foram feitas reuniões didáticas e formação para melhoria dos fundamentos
básicos do futebol de campo, baseados em exercícios com bola cobrando dos
técnicos muita intensidade.
O Clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol, competição organizada
pela Federação Mineira de Futebol, com as suas equipes sub-15 e sub-17. A
equipe sub 15, ficou em décimo segundo lugar no campeonato com 14 pontos,
mas a apenas 4 pontos de conseguir a classificação para as quartas de finais
do campeonato. A equipe sub-17 ficou em 4º lugar, atrás apenas dos grandes
da capital, Cruzeiro, Atlético MG e o América MG. Na classificação conjunta as
equipes do Dínamo ficaram em 8º lugar.
Os materiais e uniformes foram adquiridos de acordo com o proposto no
projeto, e por meio de licitação – tipo carta convite – menor preço, foram
entregues, armazenados e distribuídos.
Os uniformes, chuteiras e tênis foram conferidos, separados e organizados por
tamanho, modelo, categoria e nome de cada atleta para utilização dos
mesmos.
Os uniformes adquiridos foram todos aqueles propostos no plano de trabalho.
Os atletas de todas as categorias treinaram neste período conforme o
cronograma de atividades proposto.
Com relação a interação entre os atletas, comissão técnica, seus familiares e a
sociedade em geral, a execução do conseguiu atingir os objetivos propostos no
projeto, com os atletas participando de treinamentos e jogos oficiais, sempre
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acompanhados de seus familiares e amigos, que lotaram o Estádio do Dínamo
em dias de jogos locais.
Durante os meses iniciais foram feitas atualizações do cadastro dos atletas e
recebimento dos boletins do 1º e 2º bimestre (o projeto é de continuidade). Em
conversas com os atletas foi ressaltado a importância dos estudos, cobrando
sempre um melhor comprometimento junto à escola e ao projeto melhorando
seu rendimento, frequência e orientando se necessário a fazer aulas de reforço
na própria escola. Foram realizadas algumas intervenções, como
acompanhamento em consultas, exames e tratamento dentário.
Com relação ao fisioterapeuta, foram feitos atendimentos aos atletas, tendo
como causas mais comuns lesões e traumas ocorridos por contato físico
durante os jogos e devido a lesões por stress físico nos treinos semanais.
PANDEMIA COVID 19
Em 18.03.2020, o Prefeito da cidade de Araxá, por intermédio do Decreto nº
946/2020, instalou o estado de emergência no Município, encerrando todas as
atividades que fossem propensas à transmissão do coronavírus, inclusive
treinamentos e partidas de futebol.
Alguns atletas que residiam na casa do atleta, ainda conseguiram ir para sua
cidade de origem, mas grande parte permaneceu na casa, mesmo sem
atividades e escolas.
A Diretoria do Dínamo, com constantes reuniões on line e tomadas de
decisões, criou o treinamento por internet, por intermédio de grupo de watts
app e o aplicativo de conferências MEET. Os treinadores, membros da
comissão técnica e membros da equipe multidisciplinar, passaram a aplicar
todos os dias, em horários pré determinados, treinos on line, com os atletas em
suas casas, no local que fosse apropriado, realizando as tarefas que lhe eram
impostas, ao mesmo tempo, todos treinavam fisicamente, alguns treinos com
bola e faziam sessões de fisioterapia (prevenção), com assistente social,
psicóloga e nutricionista.
A nova forma de atuação do Dínamo no projeto, deu tão certo que foi motivo de
reportagem efetuada pela TV Integração, afiliada Rede Globo na cidade de
Araxá, e replicada em todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
(https://www.dinamoaraxa.com.br/2020/07/30/desafios-da-preparacao-fisicadurante-a-pandemia/; https://www.dinamoaraxa.com.br/2020/07/22/os-desafiosda-nova-realidade-na-area-da-psicologia-esportiva/;
https://www.dinamoaraxa.com.br/2020/07/16/treinos-durante-a-pandemia/;
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Diante de todo o cenário, e sendo os atletas do Dínamo em sua grande maioria
originários de regiões de alta vulnerabilidade social, com a pandemia a
situação dos atletas e seus familiares se agravou, com desemprego e perda
das rendas informais das famílias. O Dínamo então, após consultar a DIFE,
realocou a verba de lanches para a compra de cestas básicas, as quais foram
entregues mensalmente durante todo o período de pandemia e até o final do
projeto, minorando as necessidades das famílias dos atletas e praticando um
ato de responsabilidade social para com a cidade de Araxá.
Mesmo com limitações, as atividades foram cumpridas, os atletas não ficaram
desamparados e aprenderam mais ainda o sentido de participar de um projeto
esportivo dessa envergadura, que não é só a prática do futebol de campo, mas
realmente a sua inclusão social e a socialização não só dos atletas como
também de seus familiares, que hoje vêem o Dínamo com outros olhos.
CUMPRIMENTO DAS METAS
As metas e objetivos propostos, em que pese a pandemia do COVID 19, foram
cumpridas dentro do cronograma proposto. Com a contratação da
Coordenação e comissão técnica experiente, aliado ao desenvolvimento de
projetos já executados pela Diretoria do Clube, não houve dificuldades em
formatar as atividades, passando-as do papel para a prática. Senão vejamos:
Metas Qualitativas:
Meta 01: Oportunizar a iniciação esportiva de crianças e adolescentes para
despertar o sentimento do desporto nos iniciantes, além de ocupar o tempo
ocioso com a prática de atividades esportivas, saudáveis e que promovam a
integração social;
Indicadores: Ao final do projeto, dotar 50 adolescentes, dos conhecimentos
técnicos, táticos e habilidades básicas do futebol de campo;
Instrumento de verificação: Relatório mensal de acompanhamento da
frequência dos beneficiados, onde os mesmos terão através da assiduidade a
melhoria nas capacidades técnicas para o desenvolvimento do esporte.
Meta cumprida de maneira satisfatória. Os atletas foram selecionados diante do
trinômio – qualidade técnica – residência em local de risco social – matriculado
e frequente em escola preferencialmente pública na cidade de Araxá. Foi
oportunizado a eles todas as condições para a prática do futebol de campo,
seja em treinamentos, seja em partidas amistosas e competições da Federação
Mineira de Futebol. Recebem materiais para o treinamento, como chuteiras,
tênis, bolas, cones, pratos (chinesinhos), tração, dentre outros, e uniformes
para treinamentos e jogos. Após os treinamentos, todos os dias, foi servido um
reforçado lanche para repor as energias queimadas nos treinamentos. Em
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viagem de competição os atletas hospedaram-se em hotéis que garantem sua
integridade e conforto, com alimentação balanceada e diversificada, 03 vezes
ao dia. Durante a pandemia, os atletas foram assistidos o tempo todo pela
Diretoria, equipe técnica e multidisciplinar e puderam continuar seus
treinamentos com hora marcada todos os dias, por vídeo conferência.
Meta 02: Utilizar a prática do esporte como ferramenta de aglutinação de
crianças e adolescentes, no intuito de educar, socializar e multiplicar conceitos
de valor, ética e cidadania;
Indicadores: Através da convivência coletiva, o respeito as regras e as normas
da entidade, fazer com que os beneficiados tenham convivência harmoniosa,
respeitosa e de trabalho em equipe;
Instrumento de verificação: Cada beneficiado participante do projeto terá sua
avaliação individual, sendo que essa avaliação preenchida pela equipe técnica
e multidisciplinar constará além do desenvolvimento técnico seu
desenvolvimento na relação atleta x professor x atleta, que será parte integral
para que o mesmo possa ter ascensão no clube.
Meta integralmente cumprida. Os atletas foram informados desde o primeiro
momento das regras e condições impostas pela entidade para participarem do
projeto. Tiveram reuniões sistemáticas com a equipe técnica e coordenação,
além da Diretoria para que pudessem manifestar sobre o seu progresso
durante o projeto, não só na parte de qualidade técnica e tática, em campo,
como também de seu progresso na escola, na vida familiar e em sociedade.
Foram oportunizados momentos de viagens, partidas amistosas com outras
agremiações e até mini torneios para que pudessem interagir com os demais
atletas, participaram de campeonatos oficiais da Federação Mineira de futebol,
competindo contra grandes Clubes do cenário esportivo nacional, como Atlético
MG, Cruzeiro e América, conhecendo outras realidades, algumas melhores
outras piores do que a que estão inseridos, despertando a vontade de se
relacionar em sociedade, melhorarem enquanto pessoas e conviverem
harmoniosamente com seus colegas de equipes, adversários e familiares,
inserindo-se na sociedade, preparando para serem cidadãos cientes de suas
responsabilidades na comunidade em que vivem. Durante a pandemia,
continuaram tendo toda a assistência da equipe do Dínamo, receberam cestas
básicas, atenção psicológica e de assistente social, verificando diuturnamente
suas condições de vida e carências.
Meta 03: Formar mão-de-obra especializada no desenvolvimento e prática da
atividade física na modalidade futebol de campo;
Indicadores: Oportunizar aos membros das equipes técnicas, profissionais de
educação física, através da modalidade esportiva futebol de campo, a
capacitação e especialização na formação coletiva dos beneficiados;
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Instrumento de verificação: Os profissionais serão avaliados periodicamente
pela coordenação do projeto, que dará um feed back sobre a evolução dos
beneficiados, no seu comportamento técnico, tático e físico, área diretamente
ligada as áreas específicas dos profissionais;
Este item foi cortado quando da readequação do projeto, mas a entidade
promoveu a capacitação dos atletas com a participação de seminários na
cidade de Araxá (MG), a integração dos profissionais com os de outras equipes
e visita técnica aos grandes Clubes da Capital do Estado de Minas Gerais,
aonde tiveram contato com a realidade e as técnicas mais modernas utilizadas
por Cruzeiro, Atlético MG e América MG.
Meta 04: Propiciar ascensão e inclusão social de crianças e adolescentes de
13 à 18 anos incompletos através da atividade física;
Indicadores: Socialização dos Jovens (acompanhamento da evolução do
comportamento).
Instrumento de verificação: Entrevistas e Observação do comportamento do
beneficiado;
Esta meta foi cumprida e foi uma das principais prioridades do Clube, que se
utilizou de todos os mecanismos fornecidos pelo projeto, materiais e humanos,
como forma de inclusão social dos atletas. Eles vivenciaram o dia a dia com os
companheiros, conviveram em viagens e competições dentro de hotéis e locais
de jogos aonde reforçaram os laços de amizade, companheirismo, respeito e
dignidade. Tiveram todas as atenções voltadas para eles durante a pandemia,
com fornecimento de apoio psicológico, assistente social, da Diretoria e
comissão técnica, além de apoio logístico, material, com fornecimento de
cestas básicas e encaminhamento dos atletas e seus familiares a tratamentos
de saúde, quando necessário.
Metas Quantitativas:
Meta 01: Proporcionar o atendimento a 50 adolescentes da cidade na
modalidade futebol de campo;
Indicadores: Participação dos beneficiados no projeto;
Instrumento de verificação: Fotos, relatório mensal de acompanhamento da
freqüência dos beneficiados, onde os mesmos terão através da assiduidade a
comprovação de frequência, devendo ser superior a 60% na participação.
Meta foi integralmente cumprida. Desde o início do projeto foram selecionados
os 50 atletas, dentro do trinômio proposto, e dadas perfeitas condições para
que pratiquem o futebol de campo em alto rendimento. Durante o desenrolar do
projeto, tivemos poucas desistências e ainda algumas dispensas por falta dos
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atletas, mas que foram prontamente substituídas, contando o projeto com 50
atletas em treinamento (25 infantil e 25 juvenil).
Meta 02: Possibilitar a ascensão social de 50 adolescentes da cidade e região,
inserindo-as nas equipes de competição e rendimento do clube ao valorizar o
talento individual;
Indicadores: Ao final do projeto, dotar 50 jovens adolescentes, dos
conhecimentos técnicos, táticos e habilidades básicas do futebol de campo;
Instrumento de verificação: A mudança e continuidade no projeto se dará
através da troca de categoria, passando da categoria infantil para a juvenil e
desta para a categoria de juniores, que no Dínamo é a equipe que disputa o
Campeonato Amador na cidade, ou o encaminhamento para outra equipe que
tenha a categoria de juniores.
Essa meta foi cumprida integralmente, com a seleção e atuação dos 50
beneficiados nas equipes de rendimento, recebendo todo treinamento físico,
técnico e tático, participando de competições, interagindo com outros atletas de
realidades diferentes, acompanhando seu rendimento escolar, e sua relação
com a família e vizinhos. Os atletas se sentiram parte de um projeto importante,
que modificou suas vidas, preparando-os não só para a vida esportiva, mas
também para a vida em sociedade, e notou-se claramente a mudança de
comportamento e o semblante de pertencerem a uma comunidade e se
desenvolver individualmente. A pandemia do COVID 19, ao contrário de trazer
incertezas e preocupações para os atletas foi um momento de comunhão entre
todos eles e o Clube, aonde estiveram constantemente e diariamente em
contato uns com os outros, treinando em casa, mas devido ao aplicativo
utilizado, convivendo ainda que por meio de teleconferência com os colegas,
diminuindo o desgaste de estar confinado em casa, e como já amplamente
divulgado neste relatório com total apoio material e humano.
CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
Nos termos do art. 16 do Decreto 6.180/07, o Centro de Treinamento do
Dínamo Esporte Clube está apto a receber pessoas idosas e portadoras de
deficiência.
CONCLUSÃO
Diante dos argumentos acima expostos, e as provas fotográficas da execução
do projeto, e ainda, os documentos que corroboram com a narrativa que o
projeto foi executado e os materiais constantes do plano de trabalho foram
adquiridos e utilizados durante o período de execução, verifica-se que o objeto
do projeto está foi integralmente cumprido.

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA
DÍNAMO ESPORTE CLUBE
RUA Dulce Mascarenhas Torres, 725 – Vila Silvéria – ARAXÁ / MG
CNPJ: 17.997.875/0001-02

As dificuldades que existem no início de cada projeto, foram supridas
rapidamente pela alta profissionalização da equipe contratada, pelas reuniões
diuturnas entre eles para que pudessem sanar eventuais problemas
enfrentados no dia a dia da execução. Todos os materiais esportivos e
uniformes propostos no plano de trabalho foram adquiridos e utilizados pelos
atletas. A reposição alimentar – lanche – foi servido diariamente, e com o
advento da pandemia, substituído por cestas básicas mensais entregues na
casa de cada atleta, sendo que aumentaram mais sua performance nos
treinamentos, adquirindo maturidade, convivendo socialmente entre os colegas,
com outros atletas e com a comunidade. Foram preparados não só para
praticar o esporte em alto rendimento como também para viver em sociedade,
e tornarem-se cidadãos inseridos em sua comunidade.
No tocante à planilha de gastos, tivemos diferenças entre o que foi proposto no
plano de ação, e a execução, com um gasto maior referente à encargos
trabalhistas e sociais, que foge à administração do Clube, pois são impostos e
taxas fixados pelo Governo Federal e não tivemos como deixar de pagar, pois
se tratavam efetivamente de gastos durante o projeto, com recursos humanos
contratados especificamente para o projeto. Esse aumento acabou refletindo
na ação recursos humanos aonde alguns cargos propostos também tiveram um
gasto maior do que o previsto. O item lanche, ficou bem acima do proposto,
haja vista que a entidade, com autorização da DIFE, adquiriu mensalmente
cestas básicas para entregar aos atletas e seus familiares, para que pudesse
amenizar um pouco o problema do desemprego e falta de dinheiro ocasionado
pela pandemia. Mas todos esses gastos acima do regular e do proposto, foram
compensados com economia em outras ações, bem como o rendimento da
aplicação financeira, tendo a entidade ainda devolvido, via GRU, sobra do
projeto. Durante a execução do projeto, devido à entidade desenvolver dois
projetos simultâneos pela Lei de Incentivo ao Esporte, foi efetuado um
pagamento do funcionário Edney C. Rosa, pelo projeto Formando Atletas e
Cidadãos VI, que na realidade era funcionário do Projeto “Futebol Amador V.
Logo que foi detectado o problema, foi feita a soma do total pago de salários e
encargos trabalhistas e devolvido o valor para o projeto “Futebol Amador V”. Na
prestação de contas do supracitado projeto também constou essa questão,
com o valor sendo recebido e colocado na coluna de RECEITA.

Araxá, 21 de setembro de 2020

AYRES DONIZETE DE PAULO
PRESIDENTE

